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Mandag den 7. september 2020

Fraværende:  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT
1. Dagsorden

Godkendelse a. a. Godkendt 

2. Referater

Referat fra bestyrelsesmøde  a. a. Godkendt med JlreKet dato

3. Covid 19

Status fra ledelsen  a. Vi er på plads iO. retningslinjer. Der er 
stadig mange steder, hvor der bruges ekstra 
ressourcer, pauser, rengøring osv. 
b. Der er en tendens Jl at vi kan blive for 
begrænsede i vores tanke og handling på 
grund af retningslinjerne. 
c. Vi fastholder dog de Åbne Uger og APV-
arbejdet er fortsat i gang. 
d. Vi balancerer mellem at være 
påpasselige, uden at være for hysteriske. Vi 
har hele Jden for øje at passe på både børn 
og ansaKe. 
e. Studieture gennemføres for Gult (i 
skolens bus) og Hvidt Hold (hvis det er 
forsvarligt og forældrene er med), Grønt 
Hold har udsat deres udenlandstur Jl 
foråret. 
f. Optagelsessamtalerne aZoldes i år 
onsdag og torsdag i denne uge under 
Jllempelede forhold.

4. Årshjul

- Skolens poliJkkker 
- Kompetenceoversigt 
personale 
- kompetenceudviklingsplan

a. Gennemgået ved ledelse,  a. Ledelsen samler skolens 
poliJkker og sender Jl René, der 
lægger dem i bestyrelsens rum 
på hjemmesiden. 

5. Orientering fra ledelsen
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Næste ordinære møde den 6. oktober 2020 

a.  a. Elevtal for 2020: 223, fuldt belagt plus 1 
b. Ekstra rengøring; Sofie og ny 
virksomhedsprakJkant i kikkerten 
c. Tilsynsbesøg i dag veloverstået 
d. Rikke har sagt op. Har fået nyt arbejde i 
en integreret insJtuJon i nordbyen. Der er 
samtaler 23. september, der skal indgå et 
bestyrelsesmedlem. 
e. Buskørekort er blevet markant billigere 
og der arbejdes på at Søren P. og Anders 
skal på have på køreskole. 
Søren P. Sendes afsted i eOeråret. 
f. Der er nogle hold, hvor der er nogle 
vanskeligheder vi har opmærksomhed på. 
g. Jubilæum; 50-årsjubilæum foråret/
sommeren/eOeråret 2021. Alt eOer 
verdenssituaJonen ved endnu ikke hvad 
der kan lade sig gøre. Det kan være vigJgt 
at holde fast i noget, så må det være i en 
anden form end den oprindelige påtænkte.  
h. Budgetopfølgning, gennemgået ved 
Claus. 
i. Hjemmesiden skal revideres. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe med bestyrelses-, 
ledelses- og medarbejderdeltagelse (Claus, 
René, Celia og Tilde) 
j. Mimers brønd er kontaktet i forbindelse 
med at flyKe fesJvalen fra juni 2020 Jl 
2021. De er med. Vi ved endnu ikke om den 
bliver flyKet nok en gang.

a.  
 

6. Udskoling og linjefag

- generel drøOelse af praksis a. Musiks plads på skolen blev drøOet 
b. musikværkstedets plads på skolen blev 
drøOet 
c. Linjefag og valgfagsprøve samt de 
udbudte prøvefag blev drøOet 

a.  
b. Musikværkstedet sæKes på Jl 
et kommende bestyrelsesmøde 
c. Bestyrelsen ønsker at der 
udbydes valgfagseksamen i 3 
fag. Hvor store skal de enkelte 
fag være for at kunne 
gennemføres. En klar definering 
af kravene for at opreKe et 
eksamenshold ønskes inden 
næste skoleår.

7. Lukket punkt

8. Eventuelt
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